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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يؼخ ركزٚذ/كهٛخ انؼهٕو االصاليٛخجب انًؤصضخ انزؼهًٛٛخ .1

 انحذٚث ٔػهٕيّ    / انًزكز ؼهًٙ انقضى ان .2

 انضٛزح انُجٕٚخ اصى / ريز انًقزر .3

 حضٕر صٛفٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 االٔل انفصم / انضُخ .5

 فٙ االصجٕع صبػزبٌ )انكهٙ(ػذد انضبػبد انذراصٛخ  .6

 22/1/2117 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 .اْذاف انًقزر8

 فٓى صٛزح رصٕل هللا ػهّٛ انصالح ٔانضالو فًٓب دقٛقب ٔشبيال

 يخزجبد انًقزر ٔطزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى / -11
 األْذاف انًؼزفٛخ -أ 

 رفبصٛم حٛبح رصٕل هللا ػهّٛ انصالح ٔانضالو  اٌ ٚؼزف انطبنت -1

 اٌ ًٚٛز انطبنت انصحٛح يٍ غٛزِ فٙ انضٛزح انُجٕٚخ -2

  انطبنت ثٍٛ انجبَت انُظز٘ ٔانؼًهٙاٌ ٚزثظ  -3

 
 األْذاف انًٓبر ارٛخ انخبصخ ثبنًقزر  –ة 

 رطجٛق انضٛزح انُجٕٚخاٌ ٚكٌٕ انطبنت قبدرا ػهٗ  -1ة

 االقزذاء ثبقبدرا ػهٗ انطبنت  اٌ ٚكٌٕ -2ة
 ؼهٛى ٔانزؼهى زطزائق ان

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 طزٚقخ االنقبء -1

 طزٚقخ االصزجٕاة -2
 ى ٛطزائق انزقٛ

 انشٓزٚخ َبد االيزحب -1

 انُشبط انٕٛيٙ -2

 انٕاجت انجٛزٙ ػٍ طزٚق اػطبئّ اصئهخ ٚجحث ػُٓب فٙ انكزت صٕاء يٍ انًكزجبد أ األَززَٛذ ا -3

 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانقًٛخ  -ج

 يحجخ انذرٔس انشزػٛخ -1ج

 انشؼٕر ثبالَزًبء انقٕ٘ نالصالو -2ج 

 طزائق انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 انًُبقشبد

 انًحبٔراد

 طزائق انزقٛٛى

 االخزجبرد 

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

 يضبئم يٍ انفقّ انًقبرٌ - ـ انكزت انًقزرح انًطهٕثخ 1
 صجم انضالو -

 فٙ فقّ انؼجبدادانٕجٛز  ـ انًزاجغ انزئٛضٛخ )انًصبدر(  2

 َٛم االٔطبر 

 انًُقٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبراد انؼبيخ ٔ -د 

 ثؼبد انطهجخ ػٍ انزطزف ٔانغهٕا -1د

 ثُٛخ انًقزر .11

يخزجبد انزؼهى  انضبػبد األصجٕع

 انًطهٕثخ
اصى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 زٚقخ انزقٛٛىط طزٚقخ انزؼهٛى

 االخزجبراد  انًحبضزاد  حضت انًقزر حضت انًقزر 2 األٔل

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًقزر حضت انًقزر 2 انثبَٙ

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًقزر حضت انًقزر 2 انثبنث

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًقزر حضت انًقزر 2 انزاثغ 

 االخزجبراد انًحبضزاد  نًقزرحضت ا حضت انًقزر 2 انخبيش

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًقزر حضت انًقزر 2 انضبدس

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًقزر حضت انًقزر 2 انضبثغ
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 اـ انكزت ٔانًزاجغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًجالد انؼهًٛخ , انزقبرٚز ,.... ) 
 يغُٙ انًحزبج 

ة ـ انًزاجغ االنكززَٔٛخ, يٕاقغ االَززَٛذ 

.... 
 انًٕاقغ االنكززَٔٛخ

 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطٕٚز انًقزر انذراصٙ  .12

 بدح ثحجى اكجزارٖ رٕصٛغ انً 
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